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obs de Anbrenge: “Leren en je thuis voelen”

Kinderboekenweek
Vorige week is de kinderboekenweek 2020
‘En toen…’ geopend op ludieke wijze. Alle
leerkrachten hadden een voorleespruik en
lazen een verhaal voor in een andere
groep.

Voor groep 3/4 kon de voorstelling helaas
niet in de kinderboekenweek zelf
doorgaan, maar deze staat gepland op 26
oktober.
In verschillende groepen is een pruik
gemaakt door de kinderen. Groep 5 zal
morgen zelfs de pruiken presenteren aan
de andere kinderen van hun eigen groep
door te lopen over een catwalk! De foto’s
volgen.
Morgen sluiten we de kinderboekenweek
af. We gaan dan pruiklezen (lezen met iets
op je hoofd). De kinderen mogen een
pruik, hoedje, petjes, muts, etc. van huis
meenemen voor het pruiklezen.

Corona

In de groepen is er veel aandacht geweest
voor lezen en daarbij ook het
kinderboekenweekboek. Aan de hand van
een van de boeken heeft groep 1/2 een
voorstelling gehad: Harry’s hol. Dit was
een groot succes.

We hebben het nog even vol te houden,
alle coronaregels. We willen u dan ook
vragen om even weer scherp te zijn op de
1,5 meter afstand houden als u uw kind
komt brengen en halen. Wilt u uw kind
ook zoveel mogelijk met de fiets of lopend
brengen? Dit scheelt ontzettend veel wat
de verkeersdrukte betreft en is natuurlijk
ook nog eens goed voor de kinderen!
Alvast hartelijk dank voor uw
medewerking.
Af en toe hebben we een groep thuis
moeten laten, omdat er geen
invalleerkracht beschikbaar was.
Vervelend voor alle partijen natuurlijk. We
willen u dan ook danken voor het begrip
en de fijne berichten die we hebben
mogen ontvangen (beterschapswensen,
begrip tonen, etc.). Dit doet ons goed!
Samen voor de kinderen, dat blijkt nu
zeker! Dank.
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MR verkiezingen

Bag2School

De uitslag van de MR verkiezing is binnen
en de kandidaten zijn op de hoogte
gesteld. We willen Jeffrey en Karin van
harte danken voor hun kandidaatstelling.
En ook de 60 ouders die gestemd hebben!
Karin van Tellingen zal namens de ouders
zitting nemen in de MR.

De herfst heeft nu echt zijn intrede
gedaan. Gooit u alle zomerkleding en
schoenen a.u.b. niet weg, maar brengt u
het 11 november naar de Anbrenge voor
de Bag2School actie! De leerlingen krijgen
een speciale zak mee, maar ook in een
andere afgesloten zak kunnen goede
kwaliteit goederen aangeleverd worden.
In de brief die de kinderen meekrijgen
staat precies wat er in de zakken mag en
wat niet.

Bericht van Sedna Emmen
Beste ouders/verzorgers,
In de week van 5 oktober is het de Week
van de Opvoeding. Met dit jaar het thema
‘Staan en opvallen’. Elke ouder met
kinderen in de groep 3 en 4 krijgt vanuit
welzijnsorganisatie Sedna een folder mee
naar huis.
Ieder kind is uniek en er zijn meerdere
manieren van opvoeden. Dat maakt
opvoeden niet altijd even eenvoudig. Het
is goed om jezelf als ouder niet te
vergeten, want jij bent belangrijk! Neem jij
tijd voor jezelf om te ontspannen? Deel jij
je verhaal, vraag jij om hulp? We willen
met deze folder jullie als ouder in jullie
kracht zetten. Als het goed gaat met jou,
gaat het ook vaak goed met jouw kind!
Heb je na het lezen van de folder vragen?
Neem dan contact op met de
schoolmaatschappelijk werker bij uw kind
op school. De schoolmaatschappelijk
werker is: Heleen Koopmans je kunt haar
bereiken op 06 51325387 /
h.koopmans@sednaemmen.nl
Via Facebook (Sedna Emmen) zijn er ook
filmpjes beschikbaar. Op die manier kan je
naast het lezen van de folder ook
luisteren!

Sintmusical ‘De weg kwijt’
De Brede school organiseert de
Sintmusical ‘De weg kwijt’. Kinderen
spelen samen de uiteindelijke musical.
Voor meer informatie zie bijlage.

Belangrijke data in oktober
12-16
19
19
20
26
4 nov

Herfstvakantie
Spreekuur Jeugdverpleegkundige
Start thema Wereld in het klein
Fietscontrole groep 3 t/m 8
Voorstelling kinderboekenweek 3/4
Nationaal schoolontbijt
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